
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar belakang masalah 

Stroke menurut World Health Organization (WHO) 1995 adalah 

suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan 

tanda dan gejala klinis baik fokal maupun global yang berlangsung lebih 

dari 24 jam, atau dapat menimbulkan kematian, disebabkan oleh gangguan 

peredaran darah otak.
1,2,3 

Stroke dibagi dalam dua kelompok utama yaitu 

stroke iskemik dengan prosentase kurang lebih 87 % dan sisanya 13% 

adalah stroke hemoragik. 
4 

Stroke merupakan masalah utama kesehatan di negara maju, 

penyebab utama kecacatan pada orang dewasa dan penyebab kedua 

terjadinya demensia.
5
 Fakta utama bahwa di Amerika Serikat setiap 53 

detik seseorang akan terkena stroke.
6 

Sementara di Inggris lebih dari 

47.000  pekerja meninggal setiap tahun dan 3 juta hari kerja akan hilang.
7  

Menurut WHO rata-rata pengeluaran langsung dan tidak langsung untuk 

pasien stroke sekitar 55 - 73 milyar dolar US per tahun.
6
  Diseluruh dunia 

prevalensi stroke ada 7,1 juta pada tahun 2000 dan akan terus meningkat.
8
  

Data di negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan insidensi 234 

per 100.000 penduduk  (survey di Bogor oleh Misbach, 2001). Di Rumah 

Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi stroke juga selalu menduduki urutan 

pertama dari seluruh jumlah pasien yang dirawat di Bangsal Saraf. 

Insidensi di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan. Jumlah penderita 
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stroke yang meninggal lebih banyak dari pada yang tetap hidup, karena 

fasilitas kesehatan di Indonesia masih kurang memadai.
9
 

Selama iskemik otak terjadi peristiwa fundamental pada daerah 

disekitar sel yang mengalami iskemik, antara lain terjadi reaksi inflamasi 

yang dimulai dengan diproduksinya sitokin proinflamasi pada daerah 

iskemik yang akan menimbulkan pengerahan leukosit. Adanya leukosit 

terutama neutrofil pada daerah iskemik dapat menimbulkan lesi lebih berat 

(reperfusion injury) melalui mekanisme plugging, pengeluaran 

vasokonstriksi, pelepasan enzim hidrolitik, lipid peroksidase dan 

pelepasan radikal bebas.
10

 

 Grau dan rekan menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah 

leukosit darah tepi dalam insidensi terjadinya stroke akut, dengan korelasi 

yang jelas berbeda dengan luas infark  dan jumlah total leukosit 
11

 

Baru-baru ini, penelitian yang berkaitan analisa cairan 

serebrospinal dari pasien stroke iskemik memperlihatkan munculnya 

leukosit polimorfonuklear (neutrofil) pada stroke iskemik, meskipun 

monosit juga muncul di cairan serebro spinal antara tiga dan tujuh hari 

setelah awitan.
12

 

Penyelidikan dari 11 pasien yang meninggal antara limabelas jam 

dan delapanbelas hari memperlihatkan peningkatan granulosit secara 

signifikan di pembuluh darah mikro pada kebanyakan pasien akut.  

Neutrofil terlihat dari hari pertama, dan muncul terutama pada hari kedua 

dan ketiga mengikuti perjalanan klinis dari awitan. 
12
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Wang, Kao, Mui  menggunakan 
99m

Tc-hexamethylpropyleneamine 

oxime (
99

Tc-HMPAO) SPECT untuk menyelidiki migrasi leukosit 

nonspesifik pada iskemik stroke fase akut dan kronis. Tidak terjadi 

infiltrasi pada awal stroke, tetapi secara signifikan terjadi pengerahan 

leukosit yang meningkat sampai dengan lima minggu setelah awitan, yang 

khususnya berhubungan dengan area kurangnya perfusi dan dihubungkan 

dengan keluaran fungsi neurologis yang jelek.
13

 

Akopov, Simonian, Grigorian menggunakan 
99m

Tc-HMPAO 

SPECT menyelidiki pola munculnya neutrofil selama stroke. Akumulasi 

neutrofil pertamakali dideteksi pada enam jam setelah awitan, puncaknya 

saat 24 jam dan terus berada pada level tinggi sampai dengan sembilan 

hari sebelum menurun.
14

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihul (2004) melaporkan 

terdapat perubahan jumlah leukosit pada pasien stroke iskemik akut, 

jumlah leukosit 12-72 jam awitan dapat dipergunakan sebagai indikator 

keluaran penyakit. Jumlah leukosit  8650 / mm
3
 pada pasien stroke 

iskemik akut mengisyaratkan perburukan keluarannya dan merupakan 

peringatan untuk melakukan penanganan intensif terhadap reaksi inflamasi 

yang terjadi.
15

 

Klinikus yang  mengetahui kemungkinan perkembangan penyakit 

pada awal perawatan seorang pasien amat membantu untuk menetapkan 

langkah selanjutnya yang akan diambil seperti menentukan pengobatan 

maupun pemberian awal bagi keluarga pasien. Pada pasien stroke iskemik 

beberapa faktor diketahui meningkatkan risiko kematian dan perburukan 
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keluarannya seperti panas, hiperglikemia, rendahnya skala activity daily 

living (ADL), lesi yang besar dan efek massa.  

Pada daerah dengan fasilitas kesehatan yang minimal perlu lebih 

mendayagunakan pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan. CT Scan 

merupakan pemeriksaan baku emas untuk mendiagnosa stroke, namun 

biaya pemeriksaan yang sangat mahal dan tidak semua daerah memiliki 

fasilitas CT scan tersebut. Dengan pemeriksaan defisit neurologis melalui 

pemeriksaan fisik dan menggunakan National Institute of Health Stroke 

Scale (NIHSS) berupa pemeriksaan derajat kesadaran, gerakan mata 

konyugat horisontal, lapangan pandang, paresis wajah, kekuatan motorik, 

ataxia, sensorik, bahasa, disartria dan neglek serta pemeriksaan 

laboratorium darah tepi berdasarkan adanya akumulasi sel neutrofil 

sebagai faktor yang berperan pada proses inflamasi stroke iskemik bisa 

dipergunakan sebagai indikator keluaran. Penulis mencoba meneliti 

apakah terdapat juga peningkatan jumlah neutrofil absolut darah tepi pada 

pasien stroke iskemik dan apakah jumlah neutrofil absolut darah tepi bisa 

dipergunakan sebagai indikator keluarannya. 

1.2. Perumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas masalah penelitian dapat  

             dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat hubungan perubahan jumlah neutrofil absolut darah 

tepi pasien  stroke iskemik akut dengan perubahan skor NIHSS  

b.  Apakah jumlah neutrofil absolut darah tepi pasien stroke iskemik akut 

dapat digunakan sebagai indikator keluaran penyakitnya 
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1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Membuktikan apakah jumlah neutrofil absolut darah tepi pada 

pasien stroke iskemik akut dapat digunakan sebagai indikator 

keluaran penyakitnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

 Menilai hubungan perubahan jumlah neutrofil absolut  darah tepi pada pasien 

stroke iskemik akut dibandingkan dengan   perubahan skor NIHSS. 

 Menilai jumlah neutrofil absolut darah tepi pada pasien stroke iskemik akut 

sebagai indikator keluaran penyakitnya. 

1.4. Manfaat penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:  

1.4.1 Untuk memperluas khasanah pengetahuan mengenai peranan sel 

neutrofil terhadap inflamasi pada kaskade iskemik serebri 

1.4.2  Sebagai masukan untuk pengelolaan pasien dengan stroke iskemik 

akut, dengan diketahuinya manfaat pengukuran jumlah neutrofil 

absolut darah tepi sebagai indikator keluaran penyakit maka klinisi 

dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan langkah-

langkah terapi maupun pencegahan terhadap kemungkinan 

komplikasi atau sekuele yang mungkin terjadi. 

1.4.3 Sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya khususnya 

penelitian dibidang stroke iskemik. 

1.5 Originalitas Penelitian 
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Penelitian ini untuk membuktikan apakah jumlah neutrofil absolut 

darah tepi pasien stroke iskemik akut dapat digunakan sebagai 

indikator keluaran penyakitnya. Originalitas penelitian ini adalah  

menilai jumlah neutrofil absolut darah tepi sebagai reaksi awal 

inflamasi sebagai indikator keluaran defisit neurologis berdasarkan 

penilaian NIHSS dengan desain penelitian observasional 

longitudinal prospektif berkala yang dilakukan di bangsal Rawat 

Inap UPF Penyakit Saraf RSUP Dr. Kariadi Semarang dan 

penelitian ini belum pernah dilakukan. 

 Sementara penelitian sebelumnya yaitu : 

A. Sholihul (2004) memeriksa leukosit darah tepi sebagai 

indikator keluaran stroke iskemik akut dengan jumlah 

leukosit  8650 / mm
3
 mengisyaratkan perburukan 

keluarannya 

B. Wong, Kao, Mui menggunakan (
99

Tc-HMPAO) SPECT 

untuk menyelidiki migrasi leukosit nonspesifik pada 

iskemik stroke fase akut dan kronis dihubungkan 

dengan keluaran fungsi neurologis yang jelek 

C. Akopov, Simonian, Grigorian menggunakan 
99m

Tc-

HMPAO SPECT menyelidiki pola munculnya neutrofil 

selama stroke dengan menggunakan LCS otak 

D.  Grau dan rekan mengukur jumlah leukosit darah tepi 

pada stroke akut korelasinya dengan luas infark  


